Persbericht Jongerenwelzijn

Jongerenwelzijn erkent moeilijke
werkomstandigheden maar benadrukt
maatschappelijke rol gemeenschapsinstellingen
Brussel, 16 mei 2014. Vandaag vindt in gemeenschapsinstelling De Zande een
werkonderbreking plaats. De actie klaagt de aanwezigheid van jongeren met
meervoudige en complexe problemen aan. Jongerenwelzijn wil in de eerste plaats
zijn begrip betuigen voor de soms moeilijke omstandigheden waarin het personeel
moet werken. De voorbije tijd zijn evenwel reeds diverse maatregelen genomen,
onder meer voor een vlottere uitstroom naar meer gespecialiseerde voorzieningen.
Het agentschap benadrukt verder dat de gemeenschapsinstellingen ook in de
toekomst een belangrijke rol blijven spelen in de opvang en begeleiding van
jongeren met een complexe problematiek.
Met de werkonderbreking klaagt het personeel van de gemeenschapsinstellingen aan dat ze
regelmatig te maken krijgen met jongeren die een meervoudige en complexe problematiek
vertonen. Deze jongeren vragen een specifieke aanpak. Jongerenwelzijn heeft alle begrip
hiervoor en onderstreept zijn waardering voor de volgehouden inspanningen van het
personeel om in te staan voor de opvang en begeleiding op maat van elke jongere. Het
agentschap heeft grote erkenning voor de inzet en het harde werk van zijn personeelsleden.
Om het personeel meer ondersteuning te geven, zijn opleidingen rond het omgaan met
agressie ingericht. Ook kunnen personeelsleden een beroep doen op psychosociale
begeleiding en coaching van een gespecialiseerde dienst voor werknemers.
Voor de jongeren met een complexe en meervoudige problematiek wordt werk gemaakt van
een aangepaste infrastructuur. Deze jongeren functioneren moeilijk in een gewone
leefgroep en hebben nood aan een omgeving met weinig prikkels om tot rust te kunnen
komen. Voor campus Beernem is de bestelopdracht voor een dergelijke prikkelarme ruimte
intussen reeds gegeven. Voor de andere campussen worden de nodige stappen gezet om
hier werk van te maken.
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Sommige jongeren vertonen ernstige gedragsproblemen die gepaard gaan met een
verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek. Om deze complexe
problematiek het hoofd te bieden en vooral om de uitstroom uit de
gemeenschapsinstellingen te vergemakkelijken, zijn diverse maatregelen uitgewerkt.
Er zijn voorbehouden plaatsen in de zogenaamde GES+-voorzieningen voor jongeren
met een complexe problematiek die verblijven in de gemeenschapsinstellingen. Om
de jongeren vlot daartoe te leiden, zijn werkafspraken vernieuwd. Als geen plaats
wordt gevonden in een GES+-voorziening binnen een aanvaardbare termijn, zijn
diverse overlegplatformen voorzien om toch tot een oplossing te komen.
Daarnaast is er bijkomend ingezet op samenwerkingsprojecten, o.a. met de
jeugdpsychiatrie, voor jongeren met complexe en meervoudige problematieken
zodat voorzieningen met hen aan de slag kunnen. Zo is er in het Van Celsthuis in
Antwerpen een unieke samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaüs, de kinder- en
jeugdpsychiatrie van Antwerpen en de Vlaamse overheid voor de behandeling van
meisjes tussen 14 en 20 jaar met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. Ook
het actieplan jeugdhulp – dat de visie op de jeugdhulp in 2020 vertolkt –
onderstreept het belang van intersectorale trajecten bij het werken met jongeren
met complexe problematieken.
Verder is er de mogelijkheid van time-out. Dergelijke plaatsingen zijn bedoeld om
een vastgelopen begeleidings- of behandelingstraject te deblokkeren door een korte
afkoelings- en bezinningsperiode te bieden in een beveiligde setting. Time-out kan zo
zowel de instroom beperken als de uitstroom bevorderen van jongeren die anders
het risico lopen om langdurig geplaatst te worden in een gemeenschapsinstelling. Zo
kan een gespecialiseerde voorziening die een minderjarige met een complexe
problematiek uit de gemeenschapsinstelling opneemt, tot een jaar later aanspraak
maken op een prioritaire time-outplaats binnen de gemeenschapsinstelling.
Jongerenwelzijn onderstreept tot slot de belangrijke maatschappelijke rol en de opdracht
van de gemeenschapsinstellingen als overheidsdienst in de opvang en begeleiding van
jongeren, ook met een moeilijke problematiek. Het agentschap wijst er op dat de
gemeenschapsinstellingen jongeren ondanks die complexe en bijzonder zware hulpvraag
blijven opnemen.
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in een moeilijke
leefsituatie. Meer informatie over zijn werking is te vinden op www.jongerenwelzijn.be.
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